WartaBalittro
INOVASI TANAMAN REMPAH DAN OBAT
Vol. 36 No. 71 Tahun 2019

LADA (Piper nigrum)

ISSN : 0854-5324

PALA (Myristica fragrans)

BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Science.Innovation.Networks
www.litbang.pertanian.go.id

AGRO INOVASI

PENYUNTING

Penanggung Jawab
Dr. Wiratno, M.Env.Mgt
Ketua
Prof. Dr. Ir. Agus Kardinan, M.Sc
Sekretaris
Dra. Nur Maslahah, M.Si
Anggota
Ir. Sri Yuni Hartati, M.Sc
Ir. Tri Lestari Mardiningsih, M.Sc
Wawan Haryudin, S.Si
Efiana, S.Mn
Miftahudin

DAFTAR ISI

Pemanfaatan Sengon (Albizia falcataria)
sebagai Tanaman Alternatif Tiang Panjat Hidup
Lada (Pipper nigrum L.) ( Setiawan dan
Rosihan Rosman) ............................................

1

Karakter Morfologi, Pertumbuhan Tahongai
(Kleinhovia hospita Linn.) dan Upaya
Konservasi Plasma Nutfah (Sitti Fatimah
Syahid dan Totong Sugandi) .........................

4

Hama Penting Pada Komoditas Lada di
Indonesia (Paramita Maris) ............................

7

Penyakit Daun Berlubang (shot Hole) pada Pala :
Gejala dan Patogen Penyebabnya (Marlina
Puspita Sari ) ...................................................... 10
Penggerek Batang Pala (Batocera hercules
Boisd) (Agus Kardinan) .................................. 12
Penampilan Keseragaman Pohon Induk
Terpilih (PIT) Pada Karakter Produksi Benih
dan Gelondong Mete di Kabupaten Sumba
Ti m u r, N u s a Te n g g a r a Ti m u r ( Wa w a n
Haryudin) .................................................... 15

Warta Balittro adalah majalah ilmiah yang berhubungan dengan tanaman rempah, obat, dan atsiri, terbit secara
berkala dua kali setahun. Redaksi menerima naskah hasil penelitian, ulasan ilmiah, hasil observasi, dan berita
lainnya yang berhubungan dengan tanaman rempah, obat dan atsiri.
Struktur Tulisan :
Naskah terdiri atas judul tulisan, ringkasan, pendahuluan, topik yang dibahas, penutup dan daftar pustaka
Bentuk Naskah :
Ditulis dalam bahasa Indonesia, diketik dengan ukuran A-4 1,5 spasi maksimal 10 halaman (termasuk foto, gambar,
dan tabel). Font Times New Roman 12
Naskah dikirim ke Seksi Jasa Penelitian atau melalui email : balittro@litbang.deptan.go.id

BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. Tentara Pelajar No. 3 Cimanggu Bogor 16111
Telp. (0251) 8321879 ; Fax. (0251) 8327010
Email : balittro@litbang.deptan.go.id ; balittro@telkom.net
Website : www.balittro.litbang.deptan.go.id
Science.Innovation.Networks
www.litbang.pertanian.go.id

AGRO INOVASI

BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

AGRO INOVASI

Science.Innovation.Networks
www.litbang.pertanian.go.id

PELEPASAN VARIETAS LADA

Varietas/Tahun
Pelepasa

Poppulasi Asal

Produksi
(t/ha/th)

Kadar
Minyak (%)

Kadar
Piperin
(%)

Kadar
Oleoresin
(%)

Tingkat Ketahanan
Terhadap Penyakit
BPB

Petaling 1/1988

Lampung

4.48 (LP)

3,68

3,03

10,66

Peka

Petaling 2/1988

Jambi

4.12 (LP)

4,61

3,79

12,55

Toleran/Moderat/Toleran

Natar 1/1988

Belantung/Lampung

4.00 (LH)

3,27

2,35

11,29

Toleran/Moderat/Toleran

Natar 2/1988

Kerinci/Lampung

3.52 (LH)

3,13

2,12

13,32

Peka

Chunuk/1993

Bangka

1.97 (LP)

3,65

3,08

-

Toleran/Moderat/Toleran

Bengkayang/1993 Kalimantan Barat

4,67 (LP)

3,68

2,18

-

Peka

LDK/1993

Lampung

3.87 (LP)

3,63

2,68

12,70

Toleran/Moderat/Toleran

Malonan 1/2015

Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur

2.17 (LP)

2,35

3,82

15,60

Toleran/Moderat/Toleran

Ciinten/2015

Sukabumi, Jawa
Barat

3,12 (LP)

2,62

3,85

12,14

Toleran/Moderat/Toleran

PEMANFAATAN SENGON (Albizia falcataria) SEBAGAI TANAMAN
ALTERNATIF TIANG PANJAT HIDUP LADA (Pipper nigrum L.)
Setiawan dan Rosihan Rosman
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Email : era2243@yahoo.co.id

L

ada (Piper nigrum L) merupakan
tanaman tahunan yang tumbuh
memanjat dan banyak dimafaatkan
sebagai rempah dan obat dan sering
disebut sebagai 'King of Spices'.
Sebagai panjatan lada saat ini banyak
digunakan dari jenis panjatan mati
dan pajatan hidup. Kedua jenis
panjatan tersebut memliki
kekurangan dan kelebihan masingmasing. Tanaman glirisidia saat ini
umumnya digunakan sebagai tiang
panjat hidup dengan pertimbangan
mudah tumbuh dan dari tumbuhan
jenis kacang-kacangan. Pemakaian
glirisida pada saat ini dirasa kurang
mendukung ekonomi petani disaat
tanaman lada sudah tidak produktif
sehingga perlu dicarikan alternatif
tanaman tiang panjat lain yang dapat
memberikan keuntungan bagi petani
pada saat tanaman lada sudah tidak
produktif lagi. Sengon merupakan
tanaman jenis kacang-kacangan yang
dapat tumbuh dengan cepat dan
memiliki nilai ekonomi yang dapat
membantu petani pada saat lada tidak
produktif lagi.
Kata kunci.: lada, tiang panjat, sengon,
ekonomi

PENDAHULUAN
Lada (Piper nigrum L) merupakan
tanaman tahunan yang tumbuh
memanjat dimorﬁk artinya lada
mempunyai dua bagian sulur utama,
yang dinamakan sulur primer/cabang
memanjat yang dikenal dengan sulur
panjat (orthotropic climbing shoot) dan
kedua batang buah (auxillary plagiotrop
fruiting branch) (Wahid, 1996). Pada
sulur panjat terdapat akar lekat pada
buku-bukunya. Sedang cabang buah
tidak memiliki akar lekat tetapi memiliki
potensi untuk membentuk buah. Sulur
panjat tumbuh vertikal, sedangkan
cabang buah tumbuh melintang.
Untuk menopang tubuhnya dan
menghasilkan buah dengan baik,
tanaman lada memerlukan media yang
disebut dengan istilah tiang panjat. Ada
dua macam tiang panjat yang banyak
digunakan oleh petani lada, yaitu tiang
panjat mati yang banyak diadopsi oleh
para petani lada Bangka, dan tiang panjat
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hidup yang banyak diadopsi oleh para
petani lada di Lampung dan Kalimantan
Barat. Peranan tiang panjat pada
budidaya lada cukup penting, mengingat
pengaruhnya besar terhadap biaya
produksi (input) maupun hasil (output)
yang diperoleh. Di Bangka, petani harus
menyisihkan dana untuk pengadaan
tiang panjat mati antara Rp. 15.000,50.000,- (tergantung jenis dan
kualitasnya) sehingga dalam satu hektar
petani harus menyediakan dana antara
Rp. 37.500.000,- - 125.000.000,- hanya
untuk tiang panjatnya saja. Rata-rata
populasi lada di Bangka 2.500
pohon/hektar.
Di sisi lain, pemanfaatan tanaman
glirisidia sebagai tiang panjat lada
kurang memberikan keuntungan lebih
pada saat tanaman lada sudah tidak
produktif sehingga perlu dicari alternatif
tanaman lain sebagai pengganti
glirisidia. Pertimbangan pemilihan
tanaman alternatif harus mengacu pada
saran- saran yang disampaikan oleh
Wahid dan Yufdi (1989), antara lain : 1)
tegakan hidup hendaknya memiliki sifat
berumur panjang, 2) memungkinkan
akar lada melekat dengan baik, 3) efek
negatif terhadap tanaman lada tidak
begitu besar (seperti adanya kompetisi
akan hara, air dan CO2 dan efek
alelopati), 4) mudah dan cepat tumbuh
serta tahan pangkas, 5) murah dan mudah
diperoleh. Zaubin (1992) menambahkan
bahwa lingkar batang jangan terlalu
besar, relatif tahan terhadap hama dan
penyakit, tidak menjadi inang hama dan
penyakit lada, dari famili leguminoseae
dan mempunyai perakaran yang dalam.
SENGON SEBAGAI ALTERNATIF
TIANG PANJAT LADA
Sengon merupakan salah satu
tanaman kayu yang termasuk dalam
golongan legume (kacang–kacangan),
daunnya mampu menambat N udara
bebas serta akarnya yang mampu
menyimpan nitrogen, sehingga tanah di
sekitar tanaman menjadi subur
(Nasution, 2008). Daun, akar, dan kulit
batang Paraserianthes falcataria
mengandung saponin dan ﬂavonoida, di
samping itu, daun dan akarnya juga
mengandung polifenol dan kulit
batangnya mengandung tanin (Achya,

2011). Ada beberapa pertimbangan
sebagai bahan rujukan dalam memilih
sengon sebagai tiang panjat lada, antara
lain aspek kesesuaian lahan dan iklim,
aspek agronomis maupun aspek
ekonomisnya.
Kesesuaian lahan dan iklim
Tanaman lada merupakan tanaman
tropik basah. Tanaman tumbuh baik
pada kisaran 0 - 1500 m dpl, distribusi
curah hujan tahunan 1250 - 2000 mm
merupakan curah hujan ideal bagi
pertumbuhan lada (Sasikumar et al.,
2009). Tanaman lada dapat tumbuh pada
ragam tanah yang cukup luas, antara lain
Andosol, Grumosol, Latosol, Podsolik,
dan Regosol dan yang terpenting
mempunyai drainase yang baik,
strukturnya remah dan subur serta
mempunyai daya menahan air yang
cukup tinggi (Wahid dan Chaniago,
1977). Tekstur tanah yang diinginkan
adalah liat berpasir (Wahid et al., 1985).
Susunan kimia tanah terbaik untuk
tanaman lada yaitu 0,27% N, 0,29%
P2O5, 0,4% K2O, 0,18% MgO dan 0,5%
CaO (Zaubin, 1979) dengan kemasaman
tanah pada kisaran pH yang lebar antara
4,5 - 6,5 (Sasikumar et al., 2009).
Sengon dapat tumbuh pada tanah
yang tidak subur dan agak sarang, tanah
kering , becek, atau agak asin. Tanaman
muda tahan terhadap kekurangan zat
asam sampai 31,5 hari. Jenis ini
menghendaki iklim basah sampai agak
kering, pada dataran rendah hingga ke
pegunungan sampai ketinggian 1.500 m
dpl (Martawijaya et al., 1989).
Djaenudin et al. (2000) menyatakan
tanaman Sengon akan tumbuh baik pada
kisaran pH 5,8 - 7,0 serta pada drainase
baik sampai agak terhambat, curah hujan
1.500-2.000 mm/tahun, pada
kelerengan <8% serta bahaya erosi yang
sangat rendah dan pada tanah dengan
kedalaman tanah >75 cm.
Dari gambaran kesesuaian lahan
dan iklim di atas, terlihat bahwa antara
tanaman lada dengan tanaman sengon
banyak persamaannya. Dengan
demikian penggunaan tanaman sengon
sangat memungkinkan untuk menjadi
tegakan tanaman lada. Dari sisi
kecepatan tumbuh tanaman, hasil
penelitian Rosman et al., (2014), lada
ditanam pada umur sengon 6 bulan
(Gambar 1).
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Gambar 1. Tanaman lada pada umur 1 bulan
dan sengon umur ±7 bulan

Rosman et al. (2016) meneliti iklim
mikro di bawah berbagai tiang panjat
antara lain glirisidia, jati, jabon,
randu/kapok dan eukaliptus dan sengon.
Ternyata sengon memiliki iklim mikro
yang lebih baik, terutama intensitas
cahaya yang diterima lada sangat
menunjang pertumbuhan lada. Untuk
parameter suhu dan kelembaban tidak
terlalu menunjukkan perbedaan. Hasil
pengamatan pada musim kemarau
panjang intensitas cahaya diukur pada
siang hari. Tanaman sengon lebih teduh
693,19 lux, sedangkan gliricidia yang
biasa digunakan di tingkat petani sangat
tinggi 1045, 41 lux (Tabel 1).

Gambar 2. Penampilan tanaman lada pada tiang panjat sengon

Laju fotosintesis, laju transpirasi,
dan konduktivitas stomata tanaman lada
yang menggunakan tiang panjat
glirisidia dan sengon tidak menunjukkan
perbedaan yang signiﬁkan (Tabel 3 ).
Laju fotosintesis akan mempengaruhi
pertumbuhan tanaman. Jika laju
fotosintesis terhambat, laju pertumbuhan
tanamanpun akan terhambat. Demikian
juga, dengan laju transpirasi, bila laju
transpirasi berlebihan maka tanaman
akan cepat kehilangan vigornya.

Tabel 1. Intensitas cahaya di bawah tiang panjat glirisidia dan sengon bulan Juli 2016
Perlakuan

Intensitas cahaya (lux)

Suhu (°C)

Kelembaban (%)

1045,41
693,19

31,274
31,463

66,19
64,67

Glirisidia
Sengon
Sumber : Rosman et al., 2016

Aspek agronomis dan ﬁsiologi tanaman
Pertumbuhan tanaman lada pada
tiang panjat sengon hingga umur 30
bulan setelah tanam memperlihatkan
pertumbuhan yang lebih baik dan lebih
merata jika dibandingkan dengan
tanaman lada yang memakai tiang panjat
glirisidia (Gambar 2), sedangkan pada
semua parameter pertumbuhan tanaman
lada pada tiang panjat sengon terlihat
lebih tinggi jika dibandingkan dengan
lada pada tiang panjat glirisidia (Tabel 2)

Tabel 3. Tanggap ﬁsiologis tanaman lada di bawah naungan sengon dan glirisidia
Perlakuan
Glirisidia
Sengon

Laju fotosintesis/ Laju transpirasi/ Konduktiﬁtas stomata Radiasi aktif
(µmol CO2 m-2s-1) (mmol H2O m-2s-1) (mol H2O m-2s-1) (x 10-2) Fotosintesis
19,28
19,33

5,99
5,51

Potensi menjaga keseimbangan N
Sengon memiliki potensi menjaga
keseimbangan hara dan iklim mikro

Tinggi tanaman
(m)

Jumlah cabang

Jumlah sulur

Jumlah ruas

Glirisidia

3,4

20,38

4,7

46,82

Sengon

4,7

32,57

7,9

63,64

Sumber : Setiawan et al., 2017
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0,26
0,22

220,0
264,67

Sumber : Rosman et al., 2016

Tabel 2. Pertumbuhan tanaman lada umur 36 bulan
Jenis tiang
panjat

yang menguntungkan bagi tanaman lada.
Nitrogen dan kalium merupakan
komponen terbesar dalam komposisi
kadar hara buah lada hitam. Untuk
mendapatan 1 kg buah lada hitam
dibutuhkan 32 g N, 5 g P2O5, 28 K2O, 8 g
CaO dan 3 g MgO (de Waard, 1964).
Dengan hasil panen sebesar 1000 kg ha-1,
maka potensi kehilangan unsur hara
dalam tanah setara dengan 32 kg N, 5 kg
P2O5, 28 kg K2O, 8 kg CaO dan 3 kg MgO
dalam tanah per hektar/tahun. Melihat
besarnya unsur hara yang terbawa oleh
hasil panen maka teknologi untuk
mempertahankan kesuburan tanah
melalui pemupukan mutlak diperlukan.
Di Bangka, pemupukan pada lada umur
>3 tahun mencapai 450 kg Urea/tahun,
800 kg TSP/tahun dan 600 kg KCl/tahun,
sementara di Lampung memberikan

pupuk sebanyak 450 kg Urea/tahun, 450
kg TSP/tahun, 450 KCl/tahun, dan 150
kg kieserit/tahun (Zaubin, et al., 1990,
Wahid, 1984).
Selain keseimbangan N dalam
tanah untuk mempertahankan tingkat
kesuburan lahan, eﬁsiensi penggunaan N
juga harus diperhatikan.
Untuk meningkatkan produktivitas
hasil pertanian yang tinggi, umumnya
lahan diberi pemupukan urea karena urea
merupakan pupuk yang mempunyai
WartaBalittro
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kandungan N tertinggi dari jenis pupuk
yang tersedia. Akan tetapi, urea memiliki
kelemahan karena sifatnya yang
higroskoﬁs, yaitu mudah larut dalam air,
sehingga risiko kehilangan N dari pupuk
urea sangat tinggi. Kehilangan N dari
urea tersebut dapat terjadi karena
pencucian (leaching), terbawa air
perkolasi, denitriﬁkasi maupun hilang ke
atmosfer dalam bentuk gas amonia.
Peningkatan eﬁsiensi pemupukan N
merupakan tujuan yang sangat penting
dalam pengembangan sistem budidaya
lada. Terbawanya N bersama hasil panen
dan permanen serta input pupuk N yang
diberikan merupakan arus keluar
masuknya N dalam sistem budidaya.
Rasio antara keluar masuknya N dapat
digunakan untuk menggambarkan
eﬁsiensi penggunaan pupuk N dalam
produksi tanaman (Brentrup and
Palliere, 2010, Tabri, 2010).
Sumber utama N tanah adalah
bahan organik yang telah termineralisasi
dan menghasilkan NH4+ dan NO3-. Selain
itu N dapat juga bersumber dari atmosﬁr
melalui curah hujan (8 -10 % N tanah),
penambatan (ﬁksasi) oleh
mikroorganisme tanah baik secara
simbiosis dengan tanaman maupun
hidup bebas. Walaupun sumber ini cukup
banyak secara alami, namun untuk
memenuhi kebutuhan tanaman masih
diperlukan tambahan pupuk, seperti
Urea, ZA, dan sebagainya.
Seresah daun sengon mengandung
N yang cukup tinggi, yaitu sekitar
3,73%. Selain itu, daun, akar, dan kulit
batang sengon mengandung saponin dan
ﬂavonoida, di samping itu, daun dan
akarnya juga mengandung polifenol dan
kulit batangnya mengandung tanin
(Achya, 2011, 2010). Senyawa-senyawa
tersebut merupakan senyawa alelopat
yang dapat menghambat nitriﬁkasi
berlebihan. Selain itu, system perakaran
sengon banyak mengandung nodul akar
sebagai hasil simbiosis dengan bakteri
Rhizobium. Hal ini menguntungkan
bagi akar dan sekitamya Keberadaan
nodul akar dapat membantu porositas
tanah dan penyediaan unsur nitrogen
dalam tanah. Dengan demikian, pohon
sengon dapat membuat tanah
disekitarnya menjadi lebih subur.
Aspek ekonomi
Secara ekonomi, penggunaan
tanaman sengon akan lebih eﬁsien dari
pada tegakan laiannya. Bila diperhatikan
dari segi biaya, benih tanaman sengon
lebih murah daripada tegakan mati.
Berdasarkan pengamatan tanah dan
iklim mikro, tanaman sengon memiliki
kemampuan mengatur keseimbangan
lingkungan yang baik untuk tanaman
WartaBalittro
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Tabel 4 : Kandungan kimia seresah sengon
Kandungan seresah

Satuan

Nilai

Polifenol

(%)

11.44

Lignin

(%)

15.81

Tanin

(%)

6.08

Selullose

(%)

5.82

Abu

(%)

8.98

C-organik

(%)

33.92

Bahan organik

(%)

57.67

N-total

(%)

3.73

C/N ratio

-

9.11

(Pol+ligni)/N

-

7.31

Sumber : Achya, 2011.

lada. Pada kondisi kemarau yang agak
panjang sengon mampu menjaga kondisi
iklim mikro yang dibutuhkan tanaman
lada.
Mengingat morfologi dan sifat
agronomisnya maka perlu dilakukan
penelitian eﬁsiensi pemupukan pada
tanaman lada yang menggunakan
tegakan sengon sehingga didapatkan
nilai ekonomis yang lebih
menguntungkan/besar akibat
penggunaan pupuk yang eﬁsien dengan
tanpa mengurangi produktivitasnya.
DUKUNGAN PENELITIAN ALAM
MENGANTISIPASI HAMA
SENGON
Hasil penelitian Setiawan et al.
(2017) menunjukkan bahwa lada yang
ditanam menggunakan tiang panjat
sengon mampu menghasilkan produksi
lada dua kali lebih besar pada awal panen
(panen pertama) dibandingkan produksi
lada yang ditanam menggunakan tiang

panjat glirisidia. Bila dibandingkan
dengan tegakan hidup lainnya, tanaman
lada dengan menggunakan sengon
memiliki tingkat serangan penyakit
busuk pangkal batang terendah, dari 225
tanaman hanya terkena satu tanaman
yang terserang penyakit busuk pangkal
batang, sedangkan menggunakan
tanaman tiang panjat lain terserang
>4 %. Glirisidia yang biasa digunakan di
tingkat petani mencapai 8 tanaman yang
terserang. Kejadian ini perlu menjadi
perhatian dalam penelitian lebih lanjut
ke depan.
Satu hal lagi yang perlu menjadi
perhatian dalam upaya menjadikan
sengon sebagai panjatan tanaman lada
adalah upaya monitoring hama
penggerek batang sengon. Hama ini bila
dibiarkan atau tidak dikendalikan akan
merusak batang sengon. Hama ini
menyerang dengan membuat kulit
batang berlubang dan terus menggerek.
Bila dibiarkan, batang akan terganggu
pertumbuhannya dan bila berlanjut

Gambar 3: Tanaman lada dan sengon yang terserang hama dan penyakit
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akan rapuh dan mati. Namun, bila
dikendalikan secara mekanis tanaman
sengon tetap akan tumbuh dengan baik.
Jadi monitoring hama sengon sangat
diperlukan.
Kayu tanaman sengon memiliki
nilai jual, sedangkan glirisidia tidak.
Jadi bila tanaman lada sudah tidak
tumbuh baik maka kayu sengon dapat
menjadi penopang pendapatan petani.
Mengingat sengon sangat
memungkinkan untuk digunakan
sebagai tegakan hidup dan media
rambat tanaman lada maka penelitian
lebih lanjut seperti pola tanam, eﬁsiensi
pemupukan bila menggunakan sengon
dan pengendalian hama dan penyakit
pada tanaman lada dan sengon perlu
menjadi perhatian ke depan. Untuk itu,
perlu disusun program penelitian lada
berbasis sengon yang terintegrasi antar
disiplin agronomi, tanah, iklim, hama
dan penyakit.
PENUTUP
Sengon memiliki kelebihan yang
dapat dipertimbangkan sebagai
alternatif tiang panjat hidup lada, antara
lain sengon merupakan tanaman dari
jenis kacang-kacangan yang dapat
menambat N dari udara, pupuk yang
jatuh menjadi bahan organik dan sebagai
sumber N, memeliki kesesuaian iklim
dengan tanaman lada, iklim mikro di
bawah naungan sengon sesuai untuk
pertumbuhan lada. Tanaman sengon
memiliki kelebihan, yaitu mampu
menghasilkan produksi lada dua kali dari
pada tegakan gliricidia yang biasa
digunakan petani.
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KARAKTER MORFOLOGI, PERTUMBUHAN TAHONGAI
(Kleinhovia hospita Linn.) DAN UPAYA KONSERVASI
PLASMA NUTFAH
Sitti Fatimah Syahid dan Totong Sugandi
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Email : ifa_sy@yahoo.co.id

T

ahongai (Kleinhovia hospita
Linn. ) merupakan salah satu
jenis tanaman obat multi khasiat dari
famili Sterculiaceae. Spesies ini
merupakan tanaman asli dari
Indonesia, Malaysia, dan Papua
Nugini. Di Indonesia, tahongai
banyak ditemui di daerah Kalimantan
Timur dan tumbuh liar di sepanjang
aliran sungai Mahakam. Tanaman ini
sudah lama digunakan oleh
masyarakat di daerah Dayak dan
sekitarnya untuk mengobati berbagai
macam penyakit, di antaranya
penyakit hati, diabetes, dan kolesterol.
Salah satu upaya untuk memperkaya
koleksi plasma nutfah tanaman obat
di Balai Penelitian Tanaman Rempah
dan Obat dapat dilakukan melalui
perbanyakan koleksi tanaman yang
dibawa oleh para peneliti yang
bertugas di berbagai daerah di
I n d o n e s i a k a re n a t e r b a t a s n y a
kegiatan eksplorasi plasma nutfah.
Saat ini koleksi plasma nutfah
tahongai telah dikonservasi di rumah
kaca. Hasil karakterisasi morfologi
menunjukkan tahongai memiliki
batang bulat dengan kulit batang yang
tidak kasar. Daun tanaman berbentuk
jantung agak lebar, dengan tulang
daun menonjol. Ujung daun runcing,
berduri dan pangkal daun berlekuk.
Tepi daun bergerigi dan permukaan
daun halus berduri. Daun berbentuk
jantung, duduk daun tunggal
berseling dan tipe percabangan
berseling. Warna daun muda hijau
kekuningan (YGG 144 A), warna daun
tua hijau (GG 137 A), warna batang
muda hijau kekuningan (YGG 144 A),
dan warna batang tua cokleat keabuabuan (GBC 199 C). Komponen
pertumbuhan pada umur sembilan
bulan memiliki tinggi 80,5 cm, jumlah
cabang 4,3 cabang, panjang daun 19,5
cm, lebar daun 16,9 cm dan diameter
batang 7,1 mm. Pertumbuhan
semakin optimal pada kondisi cahaya
penuh pada umur 12 bulan. Dengan
terkonservasinya sumber daya
genetik tahongai di rumah kaca
memberi peluang untuk penyediaan
bahan tanaman dalam menunjang
kegiatan penelitian.
Kata kunci: Kleinhovia hospita, karakter
morfologi, pertumbuhan,
konservasi
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PENDAHULUAN
Tahongai (Kleinhovia hospita
Linn.), sinonim Kleinhovia serrata,
Grewia meyeniana adalah salah satu
jenis tanaman obat bermanfaat dalam
mengobati berbagai macam penyakit.
Spesies ini merupakan tanaman asli dari
Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini
(Wikipedia, 2017). Tahongai juga
banyak ditemui di daerah Kalimantan
Timur dan tumbuh liar di sepanjang
aliran sungai Mahakam.
Tanaman tahongai berupa pohon,
berkayu, dengan tinggi mencapai 20 m.
Daun berbentuk hati, memiliki urat daun
yang jelas, tepi daun bergerigi dan
berwarna hijau. Memiliki bunga
terminal berwarna merah jambu muda.
Tahongai baru dapat berbuah pada akhir
tahun ke-tiga setelah tanam. Bentuk buah
bulat, berongga dengan dinding buah
agak tipis. Diameter buah sekitar 2-2,5
cm. Buah memiliki lokus dan setiap
lokus terdiri atas 1-2 biji. Tahongai
mengandung senyawa kimia di
antaranya sianogenik, alkaloid,
proantosianin, sianidin, ﬂavanol,
kaemferol, dan quercetin (Watson,
1992).
Tahongai di daerah Sulawesi
Selatan dikenal dengan nama Paliasa.
Tahongai sudah lama digunakan oleh
masyarakat Dayak dan sekitarnya untuk
mengobati berbagai macam penyakit di
antaranya penyakit hati, diabetes, dan
k o l e s t e r o l . Ta h o n g a i m e r u p a k a n
tanaman obat kebanggaan masyarakat
Kalimantan Timur karena memiliki
banyak manfaat sebagai obat. Daun
tahongai dipercayai secara tradisional
oleh masyarakat Kalimantan Timur dan
Sulawesi dapat menyembuhkan penyakit
liver, hipertensi dan diabetes (Dini dan
Darminto, 2012), dan meningkatkan
regenerasi kulit (Suryawati, 1991). Di
Papua Nugini dan Kepulauan Salomon,
inti batang tahongai digunakan untuk
mengobati penyakit radang pada paruparu dan jus daunnya digunakan sebagai
obat cuci mata. Selain itu daunnya juga
dapat digunakan sebagai penghilang
kutu rambut (Latif et al., 1997). Saat ini,

minuman kesehatan herbal berupa teh
berbahan baku daun tahongai sudah
dapat dikonsumsi oleh masyarakat
karena manfaatnya secara langsung
untuk mengobati penyakit hati.
Tahongai belum banyak dikenal
dan dimanfaatkan di daerah lain di
Indonesia, termasuk di Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat belum
memilik i k o lek s i p las ma n u tf ah
tahongai. Untuk melengkapi koleksi
plasma nutfah tanaman Rempah dan
Obat di Balittro maka pada tahun 2016,
tanaman tahongai telah dikonservasi
secara ek situ di rumah kaca Balittro.
KLASIFIKASI TANAMAN
Tahongai (K. hospita ) merupakan
satu-satunya spesies dari genus
Kleinhovia. Adapun klasiﬁkasi tanaman
adalah sebagai berikut (USDA, 2017) :
Kerajaan
: Plantae
Sub kerajaan : Tracheobionta
Superdivisi : Spermatophyta
Divisi
: Magnoliophyta
Kelas
: Magnoliopsida
Ordo
: Marvales
Famili
: Sterculiaceae
Genus
: Kleinhovia
Spesies
: Kleinhovia hospita L
PERKECAMBAHAN BIJI
DI RUMAH KACA
Koleksi tahongai yang dipelihara
di rumah kaca Balittro berasal dari
Kalimantan Timur. Untuk mendapatkan
benih tanaman, tahap awal di lakukan
perkecambahan biji, Biji dicuci bersih
dan selanjutnya dikecambahkan dalam
media perkecambahan, yaitu campuran
tanah + pasir + arang sekam ( 2:1:1).
Perkecambahan biji tahongai
memerlukan waktu yang cukup lama
yaitu sekitar empat bulan (Gambar 1),
disebabkan oleh kulit biji tanaman agak
keras. Persentase tumbuh benih juga
mencapai 80 %.
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Pertumbuhan tanaman agak lambat
pada umur enam bulan. Setelah tanaman
dibeikan pupuk buatan NPK mulai
terlihat peningkatan pertumbuhan.
Dengan pertambahan umur memasuki
sembilan bulan pertumbuhan mulai
meningkat dengan pertambahan tinggi,
jumlah cabang, panjang tangkai daun,
panjang dan lebar daun serta ukuran
diameter batang. Untuk memaksimalkan
pertumbuhan koleksi, pada umur
sembilan bulan dilakukan pemindahan
lokasi ke luar rumah kaca agar tanaman
lebih mendapatkan suplai cahaya
matahari yang maksimal, (Gambar 3
dan 4), pertumbuhan tahongai yang
terlihat lebih optimal pada kondisi
cahaya penuh. Tinggi tanaman mencapai
145,5 cm, jumlah cabang bertambah
sangat cepat menjadi 22,5 cabang, dan
diameter batang 19,1 mm.
Gambar 1. Perkecambahan biji tahongai pada media semai
KARAKTER MORFOLOGI
Tabel 1. Pertumbuhan tanaman tahongai di rumah kaca umur 6, 9, dan 12 bulan

Tahongai memiliki bentuk batang
bulat dengan kulit batang yang halus.
Daun berbentuk jantung agak lebar,
tulang daun menyirip menonjol. Ujung
daun runcing, berduri dan pangkal daun
b e r l e k u k . Te p i d a u n b e r g e r i g i ,
permukaan daun agak bergelombang,
dan berduri halus. Daun tanaman
tunggal berseling dan tipe percabangan
berseling. Warna daun muda hijau
kekuningan ( YGG 144 A), warna daun
tua hijau (GG 137 A), warna batang
muda hijau kekuningan (YGG 144 A),
dan warna batang tua coklat keabuabuan (GBC 199 C).

Komponen pertumbuhan
Tinggi tanaman (cm)

Pertumbuhan tahongai pada tahap
awal setelah bercambah agak tergolong
lambat. Memasuki bulan kelima baru
06
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6
45,3

9
80,5

12
145,5

Jumlah cabang

2,5

4,3

22,5

Panjang tangkai daun

17,4

20,8

20,0

Panjang daun (cm)

14,5

19,5

22,7

Lebar daun (cm)

14,1

16,9

19,6

Tebal daun (mm)

0,07

0,08

0,32

Diameter batang (mm)

5,3

7,1

19,1

terlihat respon tumbuh untuk laju
pertumbuhan dengan bertambahnya

Gambar 2. Morfologi tahongai umur 6 bulan di rumah kaca

PERTUMBUHAN TANAMAN

Umur tanaman ( bulan)

tinggi tanaman. Daun baru mulai muncul
dan pertumbuhan mulai optimal.
Komponen pertumbuhan tanaman pada
umur enam dan sembilan bulan,
ditampilkan pada Tabel 1.

KONSERVASI EK- SITU
Konservasi plasma nutfah secara
ek-situ adalah upaya pelestarian suatu
spesies di luar habitat aslinya
berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian
(Sudarmonowati, 2005). Pusat
pelestarian secara ex-situ dapat berupa
arboretum (kebun penelitian dan
pendidikan), kebun raya, dan rumah
kaca. Teknik konservasi ex situ juga
memiliki kendala di antaranya
terbatasnya dana untuk pemeliharaan,
belum tersedianya penyimpanan koleksi
untuk jangka panjang dan terbatasnya
tenaga terlatih. Namun, upaya
konservasi di rumah kaca cukup efektif
sebagai duplo koleksi yang ada di habitat
asli atau di kebun percobaan, bila
sewaktu-waktu ada bencana alam atau
serangan penyakit yang menyebabkan
hilangnya koleksi di lapang maka duplo
di rumah kaca masih tersedia. Saat ini
koleksi tahongai sudah dipelihara di luar
rumah kaca dan petak pamer.
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DAFTAR PUSTA

Gambar 3. Pertumbuhan Tahongai umur Gambar 4. Pertumbuhan Tahongai umur
sembilan bulan di rumah kaca
sembilan

KESIMPULAN
Koleksi tanaman obat tahongai
dapat diperbanyak di rumah kaca melalui
perkecambahan biji. Hasil karakterisasi
morfologi tahongai memiliki batang
bulat dengan kulit batang yang tidak
kasar. Daun berbentuk jantung agak
lebar, dengan tulang daun menonjol.
Ujung daun runcing dan berduri dan
pangkal daun berlekuk. Tepi daun
bergerigi dan permukaan daun agak
bergelombang dan berduri halus. Daun
tanaman tunggal berseling dan tipe
percabangan berseling. Warna daun
muda hijau kekuningan ( YGG 144 A),
warna daun tua hijau (GG 137 A), warna
batang muda hijau kekuningan (YGG
144 A), dan warna batang tua cokelat
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keabu-abuan (GBC 199C). Komponen
pertumbuhan tanaman pada umur dua
belas bulan mulai optimal pada kondisi
cahaya penuh. Konservasi tanaman
untuk tujuan memperkaya koleksi
plasma nutfah tanaman obat telah
dilakukan di rumah kaca Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat.
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E-mail : paramitamaris@yahoo.com

T

ingginya permintaan lada di
dunia membuat produktivitas
tanaman lada menjadi salah satu hal
penting yang harus dilakukan. Saat
ini, serangan hama menjadi salah satu
penyebab utama dari menurunnya
produksi tanaman lada dunia.
Terdapat beberapa hama penting
pada komoditas lada di Indonesia,
yaitu penggerek batang lada
(Lophobaris piperis), pengisap buah
lada (Dasynus piperis), dan pengisap
bunga (Diconocoris hewetti).
Pengendalian serangga-serangga
hama tersebut dapat dilakukan
dengan beberapa cara, antara lain
dengan penggunaan varietas tahan,
musuh alami, insektisida nabati atau
dengan pestisida kimia sebagai
alternatif terakhir.
Kata kunci : Lada, hama, Lophobaris piperis,
Dasynus piperis, Diconocoris
hewetti

PENDAHULUAN
Tanaman lada adalah tanaman
rempah-rempah bernilai ekonomi tinggi
yang berasal dari India. Lebih dari 75
kultivar tanaman yang sering dijuluki
raja rempah-rempah ini ditanam di India
(Sasikumar et al., 2008). India, saat ini
merupakan produsen lada ketiga terbesar
di dunia setelah Vietnam dan Indonesia.
Sepuluh negara produsen lada terbesar
tahun 2016 adalah Vietnam, Indonesia,
India, Brazil, Cina, Malaysia, Sri Lanka,
Madagaskar, Meksiko, dan Ethiopia,
dalam rentang waktu 2006-2016;
Vietnam, Indonesia, dan India menjadi 3
terbesar produsen lada di dunia
(FAOSTAT, 2018). India terkenal
dengan produksi lada hitamnya dengan
92% produksinya berasal dari wilayah
Kerala dan Karnataka. Kultivar
Karimunda merupakan kultivar yang
paling banyak ditanam di Kerala
(Sasikumar et al., 2008).
Tanaman lada tumbuh dengan baik
pada daerah tropika dengan curah hujan
antara 1000-3000 mm per tahun
(Anonim, 2008). Karena itulah, tanaman
lada dapat tumbuh dengan baik di
Indonesia. Lada (Piper nigrum L.), atau
yang kadang disebut dengan merica,
sudah tersebar ke beberapa daerah di
Indonesia, seperti Jawa, Sumatera,
Kalimantan, dan Sulawesi. Daerah
08
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utama penghasil lada di Indonesia saat
ini adalah Lampung dan BangkaBelitung. Lampung memproduksi lada
hitam yang terkenal dengan sebutan
Lampung Black Pepper, sedangkan
Bangka-Belitung memproduksi lada
putih yang terkenal dengan sebutan
Muntok White Pepper (Manohara dan
Wahyuno, 2013). Produktivitas lada
putih cenderung menurun. Tahun 2011
produktivitas lada putih Bangka
mencapai 1.830 kg/ha sedangkan tahun
2013 hanya mencapai 1.643 kg/ha
(Pribadi et al., 2015).
Perkebunan lada di Lampung
banyak diusahakan oleh petani secara
turun-temurun sehingga pengolahan
lahannya pun banyak menggunakan
pengetahuan yang sifatnya diwariskan.
Produktivitas perkebunan lada di
Lampung juga masih tergolong rendah
dengan rata-rata produksi lada sebesar
591 kg/ha apabila dibandingkan dengan
produktivitas nasional 800 kg/ha
(Anonim, 2008).
HAMA PADA LADA
Serangan hama merupakan salah
satu kendala penting dalam produksi
lada di Indonesia. Tidak hanya pada saat
tanaman sudah dalam fase produktif atau
yang sudah menghasilkan, namun,
serangan hama juga terjadi pada saat
tanaman masih dalam fase pembibitan.

Hama penting di pertanaman lada
kadang berbeda di setiap tempat.
Tanaman lada di daerah asalnya, India,
memiliki beberapa hama penting
antara lain kumbang Pollu (Lanka
ramakrishnai atau yang lebih dikenal
dengan Longitarsus nigripennis),
thrips (Liothrips karnyi), penggerek
batang (Cydia hemidoxa), serangga
sisik (Lepidosaphes piperis dan
Aspidiotus destructor), dan Planococcus
sp. (Anonymous, 2015). Gejala serangan
serangga-serangga hama di atas
terdapat pada Gambar 1. Kumbang Pollu
(L. nigripennis) dapat menyebabkan
kehilangan hasil sebesar 30-40% di
daerah endemik (Thangaselvabal et al.,
2008). Di Ethiopia, salah satu negara
penghasil lada lainnya, hama penting
yang terdapat pada tanaman lada hampir
sama dengan di India, yaitu Longitarsus
spp., Liothrips spp., Euschistus spp.,
Tetramorium spp., dan Lophobaris spp.
(Daba et al., 2017). Di kedua negara
tersebut trips merupakan salah satu
hama penting pada tanaman lada.
Di Indonesia, serangan trips telah
terdapat di beberapa daerah, seperti
Lampung dan Jawa Barat (Mardiningsih
et al., 2015).
Beberapa hama utama lainnya yang
menyerang tanaman lada di Indonesia,
antara lain : penggerek batang lada
(Lophobaris piperis) (Gambar 2a),
pengisap buah lada (Dasynus piperis),

(a)

(c)

(b)

Gambar 1. Serangan L. nigripennis (a), thrips (L. karnyi) (b), dan penggerek batang
(C. hemidoxa) (c) pada tanaman lada di India (Sumber : Anonymous, 2015)
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dan pengisap bunga (Diconocoris
hewetti) (Gambar 2b) (Anonim, 2008).
Penelitian yang dilakukan oleh Laba
et al., (2004) membuktikan bahwa ketiga
hama ini telah ditemukan di pertanaman
lada di Bangka.

Imago L. piperis meletakkan telur
di cabang dan batang tanaman lada
sehingga ketika telur tersebut menetas,
larvanya akan menggerek jaringan
tempat telur diletakkan sehingga
serangan fase larva ini dapat

(a)

(b)

Gambar 2. (a) Larva Lophobaris spp (Daba et al., 2017), (b) Imago D. hewetti
(Laba et al., 2005)

Penggerek Batang Lada
(Lophobaris piperis)
Penggerek batang L. piperis
(Gambar 3) memiliki empat fase
pertumbuhan, yaitu fase dewasa
(imago), telur, larva, dan pupa.
Pada kebun lada yang sering
dipangkas, sering ditemukan
L. piperis di luka pangkasan
tanaman lada. Imago L. piperis
makan buah, bunga, dan pucuk
tanaman lada sehingga buah muda
menjadi kopong, sedangkan
bunga menjadi tidak berkembang
secara sempurna (Anonim, 2008).
L. piperis merupakan salah satu
serangga hama yang banyak
menyerang tanaman lada di fase
pembibitan bersama dengan
serangga hama yang lain, seperti
Thrips sp. dan Planococcus minor
(Rismayani et al., 2015a).

(a)

mengakibatkan jaringan tanaman lada
rusak/mati. Karena itulah, serangan
hama ini dapat membuat tanaman lada
rusak sehingga produksi dan kualitasnya
rendah (Anonim, 2008). Fase larva
serangga hama ini berlangsung selama
28-32 hari dan merupakan fase yang
paling merusak tanaman, meskipun
penelitian yang dilakukan Laba et al,.
(2004) menunjukkan bahwa tingkat
serangan L. piperis masih rendah di
daerah Bangka.
Rismayani et al., (2015b) telah
melakukan penelitian untuk menentukan
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Pengisap Buah Lada (Dasynus piperis)
Fase imago D. piperis dapat
menyebabkan buah lada menjadi
berbercak dan kopong sehingga produksi
lada akhirnya menjadi enteng. Telur
biasanya diletakkan pada tandan buah
lada dan menetas setelah 6-7 hari. Telur
yang menetas akan menjadi nimfa dan
langsung memakan buah lada (Anonim,
2008). Penelitian yang dilakukan Laba
et al., (2004) menunjukkan bahwa
kerusakan tandan yang disebabkan oleh

(a)

(b)

Gambar 4. Imago A. dasyni (a) betina dan (b) jantan
(Sumber : Trisawa et al., 2007)

(b)

Gambar 3. Imago L. piperis (a) dan serangan L. piperis pada bibit lada (b)
(Sumber : Rismayani et al., 2015a)

Inovasi Tanaman Rempah dan Obat

uji preferensi L. piperis pada tanaman
lada mutan hasil iradiasi sinar gamma.
Seperti yang telah diketahui bahwa
penggunaan varietas tahan adalah salah
satu cara pengendalian di dalam
Pengelolaan Hama Terpadu (PHT),
perakitannya dapat dilakukan dengan
radiasi sinar gamma. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa tingkat serangan
dan rata-rata populasi L. piperis di lada
mutan hasil radiasi dosis 150 Gy lebih
rendah daripada lada mutan yang lain.
Lada mutan 150 Gy ini merupakan lada
mutan dengan dosis radiasi yang paling
tinggi sehingga diduga ﬁsik tanaman
lada mutan ini yang paling berubah di
antara lada mutan yang lain sehingga
sudah tidak terlalu sesuai lagi dengan L.
piperis.

D. piperis di daerah Bangka selalu lebih
besar daripada kerusakan pada bulir lada.
Salah satu musuh alami dari
D. piperis adalah Anastatus dasyni
(Gambar 4). Pengendalian dengan
musuh alami juga merupakan salah satu
komponen penting dalam PHT. Pada
komoditas lada, serangga A. dasyni dan
Grion dasyni merupakan musuh alami
dari D. piperis. Keberadaan kedua jenis
parasitoid telur tersebut telah terbukti
berkorelasi dengan rendahnya serangan
hama pengisap buah lada (Rismayani
dan Kartikawati, 2017).
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Penelitian yang dilakukan Trisawa
(2005) menunjukkan A. dasyni
merupakan musuh alami yang cukup
efektif untuk mengendalikan D. piperis.
Hal ini didukung beberapa hal, antara
lain tingkat kemunculan imago cukup
tinggi (98,25%), kemampuan reproduksi
yang sangat tinggi (peningkatan populasi
dapat mencapai 96 kali lipat setiap
generasi), lama generasi relatif singkat
(sehingga populasinya dapat terus
bertambah dan dapat mengimbangi
populasi inang), persentase imago A.
dasyni yang berhasil keluar dari inang
sangat tinggi (98,25%), dan persentase
betina yang lebih tinggi daripada jantan
(67,28%). Di Bangka, tingkat parasitasi
oleh parasitoid telur cukup besar
(75.53%) sehingga keberadaannya dapat
menjadi salah satu cara efektif untuk
pengendalian D. piperis.
Umur larva A. dasyni lebih singkat
dibandingkan umur telur inang sehingga
larva diperkirakan akan memperoleh
cukup pakan untuk perkembangannya
sampai menjadi pupa (Trisawa, 2005).
Penelitian oleh Trisawa et al. (2007)
menunjukkan bahwa perkembangan
telur A. dasyni sekitar 1-2 hari,
sedangkan perkembangan larva hingga
pupa selama 12-15 hari. Parasitoid A.
dasyni betina dapat hidup antara 24-50
hari. Rentang waktu hidup yang lebih
lama akan membuat imago A. dasyni
betina makin berpeluang untuk
bereproduksi, sedangkan untuk imago
jantan akan memberi peluang yang lebih
tinggi untuk berkopulasi. Kopulasi ini
penting karena telur A. dasyni yang tidak
dibuahi akan menjadi jantan, sedangkan
yang dibuahi akan menjadi betina.
A. dasyni merupakan parasitoid
yang lebih dominan dibanding dengan
parasitoid yang lain (Grion dasyni dan
Ooencyrtus malayensis), di mana
keberadaannya dapat ditingkatkan
dengan penanaman Arachis pintoi
(Trisawa, 2005). Penelitian yang
dilakukan Rismayani dan Kartikawati
(2017) di areal pertanaman lada di Kebun
Percobaan Sukamulya, Sukabumi juga
menunjukkan bahwa pada plot
pengamatan yang terdapat tanaman
Arachis pintoi ditemukan cukup banyak
populasi serangga A. dasyni dan G.
dasyni.
Selain pengendalian dengan musuh
alami, insektisida nabati juga dapat
menjadi salah satu alternatif untuk
pengendalian D. piperis. Penelitian yang
dilakukan oleh Rohimatun dan Laba
(2013) menunjukkan bahwa penggunaan
minyak serai wangi dengan konsentrasi
5 ml/l cukup dapat mengendalikan
D. piperis, meskipun secara kelayakan
ekonomi, penggunaan pestisida kimia
10
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(dalam hal ini fenil organophosphat)
masih tetap lebih tinggi daripada
penggunaan insektisida nabati (Pribadi
et al., 2015).
Pengisap Bunga (Diconocoris hewetti)
Serangga hama ini menghisap
cairan bunga lada sehingga bunga lada
menjadi layu, kering, kemudian rontok
sehingga gagal menjadi buah lada. Telur
biasanya diletakkan pada tandan bunga
lada dan menetas 5-7 hari kemudian
(Anonim, 2008). Serangan D. hewetti
pada bunga dan bulir bunga ini akan
mengakibatkan perubahan warna bunga
dari hijau kekuningan menjadi cokelat
atau hitam. Kemampuan D. hewetti
untuk merusak bunga sangat tinggi. Satu
bulir bunga fase 1 yang diinfestasikan D.
hewetti akan menjadi cokelat kehitaman
dan akhirnya gugur dalam waktu 24 jam.
Pada saat populasinya tidak terlalu
banyak, D. hewetti ini menyebar secara
acak, namun saat populasinya meningkat
biasanya D. hewetti akan bergerombol
(Laba et al., 2008).
Selain pada bulir bunga, imago
D. hewetti juga dapat bertahan hidup
pada pucuk daun dan bulir buah muda
meskipun keberadaan bunga tetap
menjadi faktor penting (Laba et al.,
2006). Penelitian Laba et al. (2004)
membuktikan bahwa ﬂuktuasi populasi
D. hewetti atau yang kadang disebut
dengan Kepik Renda Lada (KRL) ini
cukup tergantung pada keberadaan
bunga sehingga saat bunga lada sudah
menjadi buah maka serangan hama
pengisap bunga ini juga akan menurun.

Penelitian dengan menggunakan
insektisida nabati dilakukan oleh
Wiratno et al. (2011), hasil positif
didapatkan dengan membuktikan bahwa
minyak lengkuas dan serai wangi efektif
untuk mengendalikan D. hewetti. Kedua
minyak ini bersifat sinergis karena begitu
digabungkan mampu meningkatkan
toksisitas insektisida nabati. Penggunaan
minyak lengkuas dan serai wangi dengan
proporsi 1:1 dan konsentrasi 2,5% dapat
mengendalikan sekitar 82% D. hewetti.
Pengendalian juga dapat dilakukan
dengan menanam varietas lada yang
tidak terlalu sesuai untuk pertumbuhan
dan perkembangan D. hewetti.
Perbedaan varietas ini dapat
mengakibatkan perbedaan lama hidup
serangga karena tiap varietas memiliki
kandungan nutrisi berbeda (seperti kadar
pati dan kadar lemak) yang
mempengaruhi kelangsungan hidup
serangga (Laba et al., 2008). Penelitian
yang dilakukan Laba et al., (2006)
menunjukkan bahwa D. hewetti lebih
sesuai dan lebih berkembang pada
varietas LDL (Lampung Daun Lebar)
dibandingkan dengan varietas Chunuk.
Hal ini, ditunjukkan dengan masa
perkembangan D. hewetti pra dewasa
yang lebih singkat, keperidian yang lebih
banyak, serta laju pertambahan intrinsik
yang lebih tinggi. Laba et al., (2008) juga
membuktikan bahwa kelimpahan
populasi D. hewetti pada varietas LDL
lebih tinggi daripada varietas Chunuk
sehingga tingkat kerusakan bulir bunga
di varietas LDL juga lebih tinggi.
Kerusakan tertinggi pada varietas LDL
ini terjadi pada bulan Desember seiring

Gambar 5. Serangan D. hewetti pada bunga dan buah lada
(Sumber : Laba et al., 2005)

Beberapa penelitian telah dilakukan
untuk mendapatkan cara pengendalian
yang efektif mengendalikan D. hewetti.

dengan puncak populasi D. hewetti yang
juga terjadi pada bulan Desember. Halhal tersebut di atas membuktikan bahwa
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varietas LDL merupakan varietas yang
lebih rentan daripada varietas Chunuk.
Pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia sebagai salah satu
cara pengendalian terakhir juga dapat
dilakukan. Penelitian yang dilakukan
Yap and Jarroop (2016) dengan salah
satu pestisida kimia yang berbahan aktif
imidakloprid dan beta-cyﬂuthrin
membuktikan bahwa pengendalian
serangan hama pada tanaman lada
dengan pestisida kimia sesuai dengan
konsentrasi yang ditetapkan dapat
mengurangi serangan hama secara
signiﬁkan (berkurang 100%).
Penggunaannya juga tidak berbahaya
apabila lada dikonsumsi 9 hari setelah
perlakuan dilakukan. Untuk bahan aktif
lain seperti chlorpyrifos, lada dianjurkan
untuk dipanen 13 hari setelah perlakuan
terakhir dengan pestisida (Yap and
Jarroop, 2018).
PENUTUP
Seiring dengan tingginya
permintaan lada di dunia, pengendalian
hama pada tanaman lada menjadi salah
satu bagian yang sangat penting.
Serangan hama dapat menyebabkan
turunnya produktivitas tanaman lada
sehingga dapat mengakibatkan kerugian
yang cukup besar. Terdapat beberapa
hama penting pada komoditas lada di
Indonesia, yaitu penggerek batang lada
(L. piperis), pengisap buah lada (D.
piperis), dan pengisap bunga (D.
hewetti). Pengendalian seranggaserangga hama tersebut dapat dilakukan
dengan beberapa cara, antara lain
penggunaan varietas yang lebih toleran
terhadap serangga hama, musuh alami,
maupun dengan insektisida nabati.
Anonim (2008) menyatakan sampai saat
ini belum ada varietas yang toleran
terhadap semua jenis hama dan penyakit.
Varietas Natar 1 dan Natar 2 diketahui
toleran terhadap hama penggerek batang,
sedangkan varietas Petaling 1, Petaling
2, Chunuk, dan LDK diketahui rentan
terhadap serangan hama penggerek.
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S

alah satu penyakit yang
menginfeksi tanaman pala adalah
penyakit daun berlubang (shot hole).
Gejala penyakit ini berupa bercak
konsentris berwarna cokelat yang
dikelilingi oleh halo berwarna kuning,
pada stadium lanjut akan
menyebabkan daun berlubang.
Penyebab penyakit ini adalah
cendawan Colletotrichum sp. Di
Indonesia, penyebaran penyakit daun
berlubang belum banyak ditemukan
meskipun demikian, di beberapa
lokasi pertanaman pala telah
ditemukan gejala yang menyerupai
gejala penyakit ini. Infeksi penyakit
ini tidak berpengaruh langsung
terhadap produksi buah pala, namun
pada intensitas penyakit yang tinggi
akan mempengaruhi proses
fotosintesis tanaman sehingga
menghambat pembentukan buah. Di
Cicurug Sukabumi, gejala penyakit
daun berlubang ditemukan pada
perbenihan pala, khususnya varietas
Banda. Kejadian penyakit daun
berlubang meningkat pada musim
penghujan, mencapai 11,5% pada
perbenihan pala varietas banda.
Penyakit ini sering ditemukan di
pertanaman pala sehingga perlu ada
perhatian yang lebih mendalam untuk
mengetahui karakteristik ekobiologi
patogen penyebabnya.
Kata kunci: Pala, shot hole, Colletotrichum sp.

PENDAHULUAN
Pala merupakan salah satu
komoditas perkebunan yang memiliki
nilai ekonomi tinggi, namun dalam
proses budidayanya masih terkendala
oleh serangan hama maupun penyakit.
Penyakit daun berlubang (lubang
gotri=shot hole) yang disebabkan oleh
Colletotrichum gloeosporioides
merupakan salah satu penyakit penting
yang menginfeksi tanaman pala. Di
India, penyakit ini banyak dijumpai di
pertanaman pala, namun besarnya
kerugian akibat penyakit ini masih
belum dilaporkan (Weiss, 2002). Gejala
penyakit ini diawali dengan bercak
n ek r o s is b er w ar n a co k elat y an g
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dikelilingi halo berwarna kuning pada
daun pala (Gambar 1a). Seiring dengan
perkembangan penyakit, jaringan daun
yang mengalami nekrosis akan terlepas
sehingga menimbulkan gejala berlubang
(Anandaraj et al., 2005; Das, 2014).
Gejala terlihat sangat khas, terutama di
daun yang masih muda. Pada serangan
berat hampir setengah helaian daun akan
mengalami nekrosis, sehingga proses
fotosintesis pada tanaman yang bergejala
penyakit ini akan terganggu. Apabila
penyakit ini terjadi pada benih pala akan
mempengaruhi pertumbuhan dan
pembentukan daun selanjutnya.
Penyakit ini menyerang tanaman pala
pada berbagai usia, mulai tanaman yang
masih muda hingga tanaman yang sudah
tua. Di Indonesia, gejala menyerupai
penyakit daun berlubang pada pala
telah ditemukan, namun patogen
penyebabnya masih belum diketahui
secara pasti. Hasil inventarisasi penyakit
pala di Kabupaten Bogor yang dilakukan
oleh Rachmawati et al. (2016)
ditemukan gejala bercak cokelat yang
dikelilingi halo berwarna kuning yang
disebabkan oleh Gloeosporium sp.,
sedangkan pada daun muda juga
ditemukan gejala bercak cokelat yang
menjadi berlubang pada kondisi
parah disebabkan oleh cendawan
Nigrospora sp.
Penelitian mengenai penyakit daun
berlubang di Indonesia masih jarang
dilakukan, meskipun demikian
berdasarkan hasil pengamatan yang
dilakukan penulis, gejala penyakit ini
dijumpai di Kebun Percobaan (KP) Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
yang terletak di Cicurug, Sukabumi dan
Cimanggu, Bogor. Gejala penyakit daun
berlubang ditemukan baik di perbenihan
maupun pada tanaman pala yang sudah
menghasilkan.
Penulisan ini bertujuan untuk
mengetahui karakteristik gejala serta
patogen penyebab penyakit daun
berlubang pada pala. Hasil penulisan
dalam makalah ini diharapkan dapat
membuka wawasan mengenai penyakit
ini dan penelitian lebih mendalam
tentang penyakit daun berlubang pada
pala.

GEJALA DAN INSIDENSI
PENYAKIT DAUN BERLUBANG
PADA PALA
Berdasarkan hasil pengamatan,
gejala penyakit daun berlubang
ditemukan di KP Cicurug, Sukabumi.
Gejala daun berlubang tidak hanya
terdapat pada tanaman pala yang sudah
menghasilkan, tetapi juga terdapat di
perbenihan pala. Gejala awal berupa
bercak berwarna cokelat akibat adanya
kematian jaringan daun (nekrosis)
dengan halo berwarna kuning di
sekelilingnya, pada gejala lanjut jaringan
daun yang mengalami nekrosis akan
terlepas sehingga daun menjadi
berlubang (Gambar 1a). Gejala ini
ditemukan pada daun muda maupun
daun tua. Gejala yang ditemukan di
kedua lokasi tersebut sesuai dengan
deskripsi gejala penyakit daun berlubang
yang dikemukakan oleh Anandaraj et al.
(2005) dan Das (2014).
Pada perbenihan pala di Cicurug,
kejadian penyakit daun berlubang
mencapai 11,54% pada varietas Banda
dan 9,06% pada varietas Ternate.
Kejadian penyakit daun berlubang
meningkat pada saat musim penghujan.
Infeksi peyakit ini tidak berpengaruh
langsung terhadap produksi buah pala,
namun apabila penyakit ini terjadi pada
pala muda (perbenihan) akan
menyebabkan pertumbuhan benih
merana dan daun gugur lebih awal.
Gejala ini juga banyak muncul pada
benih pala yang mengalami cekaman
abiotik, khususnya kekeringan selama
musim kemarau yang panjang.
PATOGEN PENYEBAB DAUN
BERLUBANG PADA PALA
Patogen penyebab penyakit
daun berlubang pada pala adalah
cendawan Colletotrichum
gloeosporioides. Selain munculnya
gejala berupa halo berwarna kuning di
sekitar jaringan yang mati, serta daun
menjadi berlubang pada intensitas
penyakit yang tinggi, tanda khas dari
infeksi patogen ini adalah terbentuknya
aservuli pada jaringan daun (Anandaraj
et al., 2005). Uji postulat Koch yang
dilakukan oleh penulis, patogen
WartaBalittro
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penyebab daun bergejala berlubang
yang ditemukan di KP Cicurug juga
merupakan cendawan Colletotrichum
sp. Colletotrichum dikenal sebagai
cendawan patogen penting karena
memiliki lebih dari 100 spesies yang
dapat menginfeksi berbagai jenis
tanaman baik pangan, hortikultura,
maupun perkebunan (Cannon et al.,
2012; Hyde et al., 2009). Cendawan
Colletotrichum sp. merupakan stadium
aseksual (anamorf), sedangkan pada fase
seksual (teleomorf) cendawan ini
diklasiﬁkasikan sebagai Glomerella,
dalam Ascomycetes (Reblova et al.,
2011). Aservulus banyak ditemukan di
tanaman yang menunjukkan gejala daun
berlubang pada stadium lebih lanjut dan
berada di tempat yang ternaungi dan
lembap. Aservulus terlihat berupa titiktitik (spot) berwarna hitam di permukaan
atas jaringan daun yang mengalami
nekrosis.
Penularan (inokulasi) buatan telah
dilakukan pada daun pala. Gejala daun
berlubang lebih mudah terjadi pada
daun yang telah dilukai dan pada
tanaman/benih pala yang terpapar sinar
matahari terlalu lama atau mengalami
keterlambatan pemberian air.
Mekanisme infeksi Colletotrichum
pada tanaman telah banyak didiskusikan.
Menurut Kubo dan Takano (2013),
Colletotrichum melakukan penetrasi ke
jaringan tanaman dengan membentuk
struktur apresorium yang mengandung
melanin pada permukaan daun. Selain
tekanan mekanis, apresorium juga
mensekresi pektinase dan enzim
pendegradasi dinding sel tanaman.
Ve n a r d d a n Va i l l a n c o u r t ( 2 0 0 7 )
menyebutkan bahwa dalam jaringan
daun, hifa Colletotrichum terus tumbuh
dari sel ke sel dan menyebabkan
kematian dari sel tersebut sehingga
menimbulkan gejala bercak kecokelatan
pada daun.
Cendawan Colletotrichum yang
diperoleh dari tanaman bergejala
mempunyai koloni berwarna putih
keabu-abuan, seperti kapas, dan terdapat
massa konidium berwarna jingga
(oranye) pada bagian tengah koloni
pada medium ADK setelah diinkubasi
selama 10 hari (Gambar 1b). Morfologi
koloni cendawan Colletotrichum cukup
bervariasi. Menurut Photita et al.
(2005), morfologi koloni miselium C.
gloeosporioides dibagi dalam 3 grup.
Pada grup 1, koloni miselium berwarna
putih hingga abu-abu, tipis, seperti
kapas, dan mengandung konidium
berwarna jingga terang yang diproduksi
dalam lingkaran konsentris koloni. Pada
grup 2, koloni miselium berwarna putih
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Gambar 1. Gejala dan cendawan Colletotrichum penyebab gejala daun berlubang, a) Gejala
daun berlubang, b) Koloni cendawan Colletotrichum sp. pada medium agar-agar
dekstrosa kentang (ADK), c) Konidium, d) Aservulus yang terbentuk pada jaringan
daun pala yang telah mengalami nekrosis.

padat dengan sedikit massa konidium
pada bagian titik inokulum. Pada grup 3,
koloni miselium berwarna abu-abu pucat
hingga hitam dengan sedikit massa
konidium berwarna jingga di dekat titik
inokulum.
Cendawan C. gloeosporioides
menghasilkan konidium berwarna hialin
dan berbentuk silinder (Gambar 1c),
dengan ukuran panjang antara 14-16 µm
dan lebar 4-8 µm (Photita et al., 2005).
Selain konidium, cendawan
Colletotrichum juga dapat membentuk
aservulus pada jaringan tanaman yang
terinfeksi (Gambar 1d). Aservulus
merupakan struktur cendawan yang
tersusun di bawah lapisan epidermis
jaringan daun tanaman inang. Apabila
konidium telah masak ﬁsiologis dan siap
untuk disebarkan, lapisan epidermis
akan pecah, kemudian konidium yang
terdapat di bawahnya akan tersebar dan
terjadi penularan penyakit (Alexopoulos
dan Mims, 1979).
PENUTUP
Penyakit daun berlubang pada pala
yang diperoleh dari KP Cimanggu, Bogor
dan KP Cicurug, Sukabumi, disebabkan
oleh Colletotrichum sp. Saat ini anjuran
pengendalian penyakit ini masih
bertumpu pada penggunaan fungisida
kimia atau pengaturan kondisi
lingkungan. Beberapa fungisida kimia
yang digunakan di antaranya mankozeb,
karbendazim, dan metalaksil (Weiss,
2002). Beberapa jenis minyak atsiri
diketahui efektif untuk menekan
perkembangan cendawan Colletotrichum

sp. pada uji di laboratorium (in vitro),
seperti minyak cengkeh. Penelitian yang
lebih mendalam masih diperlukan untuk
mengetahui karakteristik ekobiologi
Colletotrichum penyebab penyakit daun
berlubang serta metode pengendaliannya
yang efektif.
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PENGGEREK BATANG PALA (Batocera hercules BOISD)
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P

enggerek batang pala (Batocera
hercules BOISD) merupakan
hama utama pala, khususnya di
daerah Aceh dan Maluku. Kerusakan
dapat mencapai 46% dan masih sulit
untuk dikendalikan walaupun dengan
insektisida kimia sintetis karena hama
ini berada di dalam batang sehingga
sulit terjangkau insektisida. Hal ini,
menyebabkan petani enggan dan
malas melakukan pengendalian
penggerek batang pala dan akibatnya
populasinya terus meningkat.
Beberapa cara pengendalian yang
mungkin dilakukan antara lain
adalah dengan : (a) penutupan lubang
gerekan dengan kapas yang telah
dicelupkan dalam insektisida nabati
(mimba, cengkeh, serai wangi atau
sejenisnya) ataupun penutupan
lubang dengan lilin atau benda
sejenisnya secara rapat, tanpa
insektisida nabati sehingga hama di
dalam lubang akan kekurangan
oksigen dan akhirnya mati lemas; (b)
penggunaan lampu perangkap
(karena hama bersifat aktif malam
hari dan tertarik cahaya), baik lampu
perangkap sederhana berupa
petromak ataupun lampu perangkap
bertenaga surya, dan (c) dengan
menggunakan lem perangkap (lubang
merupakan sarang serangga dewasa)
di sekitar mulut lubang pada batang
sehingga apabila kumbang mau
masuk ke dalam lubang akan
terperangkap dengan lem terlebih
dahulu.
Kata kunci : Batocera hercules, ekobiologi,
pengendalian

PENDAHULUAN
Penggerek batang pala (Batocera
hercules BOISD) merupakan hama
utama tanaman pala, khususnya di
daerah Aceh dan Maluku. Pala yang
terserang ditandai dengan adanya
14

Vol. 36 No. 71

Februari 2019

serpihan/bubuk kayu pada pangkal
batang di bagian tanah (Gambar 1) dan
daunnya rontok pada serangan berat
(Gambar 2) yang dapat mengakibatkan
tanaman mati (Ditjenbun, 2009).
Serangan cukup berat terjadi di Aceh
Selatan (Setiabudi, 2010), mencapai
lebih dari 46% (Muttaqin, 2010).
Serangan hama B hercules di Maluku
(khususnya di Seram bagian Timur)
menyebabkan gagal panen (Patty, 2013;
Dinas Pertanian Propinsi Maluku, 2013).
Serangga ini termasuk dalam ordo
Coleoptera, keluarga Cerambycidae.
Menurut Deinum (1948), penggerek
batang pala merupakan kumbang besar,
dengan antena panjang, aktif malam hari
serta tertarik cahaya. Besarnya tingkat
serangan ditentukan oleh faktor teknik
budi daya dan iklim (Umasangaji et al.,
2012).

Gambar 1. Tanda serangan hama penggerek
batang, serbuk kayu di bawah
pohon

EKOBIOLOGI PENGGEREK
BATANG PALA B. HERCULES
Kumbang betina bertelur di celahcelah kulit batang dan memasukkan

Gambar 2. Pohon terserang penggerek
batang.

telurnya ke dalam lapisan kambium
sedalam 5-6 mm. Periode telur adalah
sekitar 10 hari (Gambar 3a). Telur
berbentuk oval dan berwarna putih
dengan ukuran ± 8-11 mm. Setelah
menetas menjadi larva, kemudian
menggerek membuat lubang dengan
pola tidak beraturan pada kulit kayu.
Larva tinggal di kulit batang pala selama
beberapa bulan (Gambar 3b). Instar
pertama larva berwarna putih dengan
ukuran 9-13 mm. Periode larva adalah 6
sampai 8 bulan. Larva membuat lubang
vertikal dan hanya ada satu larva dalam
satu lubang. Selain itu, larva akan
membuat lubang sebagai jalan keluar
sehingga ketika pupa telah berubah
menjadi imago, imago dapat keluar
melalui lubang yang telah disiapkan.
Periode pupa 3-4 minggu. Pupa
berwarna putih kecoklatan dengan
panjang sekitar 6 cm (Gambar 3c).
Kumbang/dewasa/imago berwarna
coklat, panjang 8-11 cm, dan memiliki
antena panjang yang melebihi panjang
tubuh (Gambar 3d). Periode dewasa
adalah sekitar satu bulan.
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d
Gambar 3. Telur (a), larva (b), pupa (d), dan imago (c) penggerek batang

PENGENDALIAN PENGGEREK
BATANG PALA
Ta n d a - t a n d a t a n a m a n p a l a
terserang penggerek adalah adanya
serbuk kayu di batang bagian bawah,
daun berguguran dan mengering (pada
serangan berat) dan adanya lubang pada
batang pohon. Lubang aktif dapat
diidentiﬁkasi dengan adanya eksudat
yang keluar dari lubang (Gambar 4a),
sedang lubang tidak aktif tidak ada
eksudat yang keluar dari lubang
(Gambar 4b).

Menutup lubang gerekan
Penggunaan insektisida kimia
sintetis merupakan salah satu cara yang
masih diandalkan untuk usaha
penanggulangan, namun masih dianggap
kurang efektif karena sulit menjangkau
hama sasaran yang berada di dalam
lubang. Selain itu, insektisida sintetis
dianggap berdampak negatif terhadap
kesehatan konsumen dan mencemari
lingkungan. Salah satu cara
pengendalian yang ramah lingkungan
dan relatif tidak membahayakan

konsumen adalah dengan penggunaan
pestisida nabati (Ahmed, 1995; Stoll,
1988). Beberapa tanaman dapat
digunakan sebagai bahan pestisida
nabati, seperti serai wangi (Cymbopogon
nardus), mimba (Azadirachta indica),
cengkeh (Syzygium aromaticum),
piretrum (Chrysanthemum
cinerariaefolium), dan lainnya (Grainge
and Ahmed, 1987; Kardinan, 2004a;
Kardinan, 2004b; Kardinan, 1998).
Mimba dalam bentuk minyak dari
bijinya dapat digunakan untuk
mengendalikan penggerek batang pala
dengan cara mencelupkan kapas pada
minyak mimba, kemudian digunakan
untuk menutup lubang pada batang yang
terserang hama penggerek batang pala.
Ada dua cara untuk menanggulangi
hama penggerek batang pala dengan
menutup lubang gerekan, yaitu (a)
menutup lubang penggerek batang pala
dengan kapas yang telah dicelupkan ke
dalam insektisida nabati (mimba dan
sejenisnya) atau (b) dengan menutup
lubang penggerek batang pala dengan
menggunakan lilin ataupun benda
lainnya secara rapat agar udara tidak
dapat masuk ke dalam sehingga hama
yang ada di dalam kekurangan pasokan
oksigen dan akhirnya mati. Kedua cara
tersebut cukup efektif mengendalikan
penggerek batang pala, tetapi dengan
menambahkan insektisida nabati akan
lebih efektif. Hal yang paling penting
dalam pengendalian penggerek batang
pala adalah keinginan petani/pemilik
pohon untuk melakukan suatu upaya
pengendalian, misalnya dengan menutup
lubang penggerek batang pala ataupun
usaha lainnya. Sebagian besar petani
tidak melakukan upaya tersebut karena
rendahnya kesadaran akan pentingnya
pengendalian sehingga populasi
penggerek batang pala menjadi
meningkat. Hal yang perlu diperhatikan
adalah dengan mengeradikasi pohon
pala yang menderita serangan hebat
dengan jumlah lubang gerakan yang
banyak sehingga tidak menjadi sumber
hama di lapangan bagi pohon pala
lainnya yang sehat.
Lampu perangkap

b

a

Gambar 4. Lubang aktif (a) dan lubang tidak aktif (b) penggerek batang pala.
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Selain dengan cara penutupan
lubang dan pemberian insektisida nabati,
pengendalian dapat pula dengan
menggunakan lampu perangkap (light
trap) karena serangga dewasa yang
berbentuk kumbang penggerek batang
pala bersifat nokturnal (aktif pada malam
hari) dan tertarik cahaya. Lampu
perangkap dapat dilakukan dengan cara
sederhana, misalnya memasang lampu
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petromak di belakang kain putih yang di
bawahnya dipasang baskom (5 a) atau
sejenisnya yang berisi air sabun atau
dengan lampu perangkap dengan energi
matahari (5 b). Dikarenakan kebun pala
biasanya jauh dari pemukiman penduduk
maka diperlukan lampu perangkap yang
tidak menggunakan listrik karena akan
sulit mencari sumber listrik untuk lampu
perangkap.

Lem perangkap
Serangga dewasa penggerek batang
pala (B. hercules) yang berbentuk
kumbang (Coleoptera) aktif di malam
hari (nokturnal) biasanya keluar dari
sarang di dalam lubang gerekan pada
batang pala dan kembali masuk ke
dalam. Hal ini dibuktikan dengan
terdapatnya banyak kumbang di dalam

yang tidak kering apabila terkena sinar
matahari dan tidak luntur apabila terkena
air hujan, misalnya lem perangkap yang
biasa digunakan untuk memerangkap
hama lalat buah (Gambar 7) sehingga
ketika kumbang akan kembali masuk ke
dalam lubang, maka akan lengket
terperangkap pada lem.

Kain Putih

Lampu Petromak

Air sabun dalam wadah/baskom

5.a. lampu petromak

5.b. lampu perangkap energi matahari

Lampu perangkap energi matahari
dapat diatur waktu menyala dan matinya
secara otomatis. Biasanya lampu
menyala menjelang magrib dan mati
dengan sendirinya menjelang subuh.
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Gambar 7. Lem perangkap

Gambar 6. Kumbang di dalam lubang

batang pala yang telah terserang oleh
penggerek batang pala, baik dalam
keadaan mati ataupun hidup (Gambar 6).
Dari kebiasaan kumbang ini maka
di sekitar lubang gerekan dapat
diaplikasikan lem perangkap yang kuat

PENUTUP
Penggerek batang pala (B. hercules)
merupakan hama pala yang cukup serius,
namun petani enggan melakukan
pengendalian yang dikarenakan tidak
WartaBalittro
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mengetahui caranya. Beberapa cara yang
dapat dilakukan adalah (a) menutup
lubang gerekan dengan kapas yang telah
dicelupkan ke dalam insektisida nabati
(mimba, cengkeh, dan lain lain) ataupun
menutup lubang gerekan dengan lilin
dan sejenisnya secara rapat sehingga
hama akan kekurangan oksigen dan mati
lemas; (b) dengan lampu perangkap
(Light trap) yang tidak menggunakan
energi listrik, misalnya dengan petromak
ataupun light bertenaga surya; dan (c)
dengan lem perangkap di sekitar lubang
gerekan.
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J

ambu mete (Anacardium
occidentale L) pada awalnya
dikembangkan di Indonesia sebagai
tanaman penghijauan di lahan
marginal, pada lahan tersebut
komoditas lain tidak dapat tumbuh.
Pengembangannya sampai saat ini
menyebar di seluruh provinsi di
Indonesia dengan kondisi lahan dan
iklim kering. Tujuan kegiatan ini
adalah menyeleksi PIT (Pohon Induk
Terpilih) pada BPT (Blok Penghasil
Tinggi) di Kabupaten Sumba Timur
sebagai dasar penetapan kebun benih
sumber. Kegiatan dilakukan pada
BPT jambu mete desa Preimaditha
dan desa Nggoni, kecamatan Nggongi,
Kabupaten Sumba Timur. Karakter
morfoloogi buah dan daun pada
umumnya seragam, warna buah tua
merah berbentuk silindris. Bentuk
gelondong seperti ginjal berwana
abu-abu, potensi produksi gelondong
62,5 kg per pohon dengan tingkat
keragaman sekitar 44,5 – 99,8% yang
terbagi manjadi dua kelompok besar
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yaitu kelompok I dan II yang
dipisahkan oleh karakter jumlah
buah, produksi benih dan produksi
gelondong.
Kata kunci : keseragaman, PIT, produksi,
benih, gelondong.

PENDAHULUAN
J a m b u m e t e ( A n n a c a rd i u m
occidentale L) pada awalnya
dikembangkan di Indonesia sebagai
tanaman penghijauan di lahan marginal,
pada lahan tersebut komoditas lain tidak
dapat tumbuh. Pengembangannya
sampai saat ini menyebar di seluruh
provinsi di Indonesia dengan kondisi
lahan dan iklim kering (Haryudin dan
Rostiana, 2016). Termasuk di Kabupaten
Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, jambu mete dikembangkan di
lahan marginal dengan kondisi lahan dan
iklim kering. Jumlah populasi tanaman
mete di Kabupaten Sumba Timur yang
dinilai dan ditetapkan sebagai sumber

benih pada Blok Penghasil Tinggi (BPT)
terdiri atas 6.305 pohon, terpilih 715
pohon sebagai PIT (pohon induk terpilih)
dengan rata-rata jumlah gelondong per
pohon 4.405 gelondong sehingga potensi
produksi benih mete di Kabupaten
Sumba Timur 3.149.575 benih. Populasi
tersebut dimiliki oleh 45 petani.
Luas areal pertanaman dan
produksi mete secara nasional dari tahun
ke tahun terus mengalami penurunan.
Pada tahun 2013 luar areal mencapai
553.106 ha dengan produksi gelondong
116.093 ton, pada tahun 2014 luas areal
529.809 ha dengan produksi gelondong
131.302 ton, tahun 2015 luas areal
521.723 ha dengan produksi gelondong
137.580 ton, tahun 2016 luas arela
514.208 ha dengan produksi gelondong
127.780 ton dan pada tahun 2017 luas
areal 514.123 ha dengan gelondong
127.780 ton (Ditjenbun, 2017).
Penurunan tersebut diakibatkan alih
fungsi lahan, tanaman sudah berumur
tua, terserang penyakit dan budidaya
yang kurang maksimal.
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Produksi mete di Nusa Tenggara
Timur pada tahun 2014 sebesar 43.185
ton, tahun 2014 (44.030 ton), tahun 2015
(47.480 ton), dan tahun 2016 (49.440
ton) yang tersebar di beberapa
kabupaten, yaitu di antaranya Sumba
Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat
Daya, Nagekeo, Manggarai Timur,
Sabu Raijua, Malaka, dan Kota Kupang.
Di Kabupaten Sumba Timur produksi
gelondong pada tahauan 2013 (459 ton),
tahun 2014 (718 ton), tahun 2015 (692
ton) dan tahun 2016 (706 ton) (BPS,
2016).
Keragaman tanaman mete yang
ada di Kabupaten Sumba Timur
memiliki keragaman yang sama bila
dilihat secara morfologi daun,
gelondong dan buah semu. Peningkatan
keragaman tanaman (variabilitas) sangat
penting dalam pemuliaan tanaman
karena tanpa adanya keragaman tanaman
peluang keberhasilan pemuliaan melalui
seleksi sangat rendah (Haryudin dan
Rostiana, 2016).
PENILAIAN BLOK PENGHASIL
TINGGI (BPT)
Penilaian terhadap Blok Penghasil
Tinggi dilakukan pada tanggal 18-21
September 2018 di Desa Preimadita dan
Desa Nggongi, Kecamatan Karera,
Kabupaten Sumba Timur yang terdiri
atas 45 petani. Dari masing-masing
petani diambil sebanyak 10 tanaman
dengan menyeleksi tanaman yang sama
dan seragam yang mempunyai produksi
tinggi. Masing-masing tanaman diamati
taksasi produksi gelondong di antaranya
diameter kanopi, luas kanopi, jumlah
tangkai bunga atau tros per meter
persegi, jumlah buah per meter persegi,
jumlah buah per pohon, taksasi produksi
benih per pohon dan produksi gelondong
per pohon. Pengamatan mengacu kepada
Kepmen nomor; 327/Kpts/KB.020/
10/2015 dan Deskriptor Jambu Mete
IBPGR (1986). Sedangkan pengamatan
pada karakter bentuk gelondong,
panjang, lebar, dan tebal gelondong,
bentuk buah semu, bobot, panjang dan
lebar buah semu, bentuk daun, panjang
dan lebar daun serta bentuk kanopi
mengacu pada Tjitrosoepomo (1998).
Data rata-rata diolah dan dianalisis
dengan menggunakan metode analisis
gerombol (cluster analysis) complete
lingkage dengan konsep jarak euclidean.
KARAKTER MORFOLOGI DAN
PRODUKSI GELONDONG
Karakter morfologi buah dan daun
pada umumnya seragam dan tidak
bervariasi. Karakter warna buah tua pada
umunya merah dengan bentuk buah
semu silindris. Panjang buah semu 6,2
cm dengan diameter 4,9 cm. Bentuk
gelondong seperti ginjal berwana abuabu terang, berat gelondong 5,9 gram,
18
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panjang gendong 2,8 cm, lebar
gelondong 2,2 cm dan tebal gelondong
1,7 cm, potensi produksi gelondong
per pohon 62,5 kg. Bentuk daun bulat
telur terbalik dengan permukaan daun
bagian bawah dan atas halus. Rata-rata
panjang daun 15,5 cm dan lebar daun
8,1 cm. Warna kacang putih dengan rasa
gurih. Karakter buah semu mete pada
buah muda berwarna hijau dan hijau
keunguan, jumlah buah per tangkai
atau per tros berkisar antara 8 – 15
(Gambar 1).

Gambar 2. Dendogram Pohon Induk Terpilih
Jambu Mete Di Kab. Sumba Timur

Gambar 1. Penampilan buah muda dan buah dewasa

Bentuk kanopi sepertu payung
atau setengah lingkaran, luas kanopi
berkisar antara 22,4 - 37,5 m, jumlah
tangkai buah atau tros 17,4.- 48,1
tangkai; jumlah buah per meter persegi
35,9–63,4 butir; jumlah buah per pohon
sekitar 8.041,4–22.379,6 butir; taksasi
produksi benih per pohon antara
3.216,6–8.951,8 benih; dan produksi
gelondong perpohon 18,97–52,8 kg
(Tabel 1).
KESERAGAMAN POHON INDUK
TERPILIH
Pohon Induk Terpilih (PIT) jambu
mete di lokasi Blok Penghasil Tinggi
(BPT) di Kabupaten Sumba Timur
mempunyai tingkat keseragaman yang
tinggi antara 44,5–99,8 % yang terbagi
menjadi dua kelompok besar, yaitu
kelompok I dan II. Kelompok I terbagi
lagi menjadi dua sub kelompok yaitu sub
1 dan sub 2. Kelompok sub 1 terbagi lagi
menjadi sub-sub kelompok yang lebih
kecil yaitu sub-sub 1 dan sub-sub 2.
Kelompok sub-sub 1 terdiri atas 12
nomor yaitu 1, 14, 16, 4, 6, 43, 11, 21, 22,
2, 15, dan 17, sedangkan sub-sub 2 terdiri
atas 13 nomor, yaitu 3, 12, 29, 13, 19, 30,
18, 36, 5, 7, 44, 10, 34, 8, 42, 40, 10, 34, 8,
42, 40, 20, 23, 33, 25, 32, dan 28. Pada
kelompok sub 2 terdiri atas 8 nomor,
yaitu 9, 45, 24, 31, 26, 37, dan 38. Pada
kelompok II terdiri dari 4 nomor, yaitu
27, 41, 35 dan 39 (Gambar 2).
PENUTUP

gelondong seperti ginjal berwana abuabu, potensi produksi gelondong 26,3 kg
per pohon dengan tingkat keseragaman
Pohon Induk Terpilih (PIT) sekitar 44,5 –
99,8% yang terbagi mandi dua kelompok
besar yaitu kelompok I dan II yang
dipisahkan oleh karakter jumlah buah,
produksi benih dan produksi gelondong.
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Karakter morfoloogi buah dan daun
pada umumnya seragam, warna buah tua
merah berbentuk silindris. Bentuk
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Tabel 1. Produksi benih dan gelondong mete pada pohon induk terpilih (PIT).
Nomor

Nama Petani

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ngabi Ranjawali
Domingus HalekuNongu
Pura Hudang
Ade Hina Tiga
Hadu Mina
Kambaru Widi
Jhuni H Namu Nali
Amos Lindi Marad
Soleman Borang
Yana Kandokang Madik
Daniel HalekuNongu
Katanga Obed
Agus H Rara Lunggi
Katanga Menang
Nggaba Tara Mbiha
Kalitu Domo
Hiwal Namu Preng
Kambaru Milameha
Umbu Nggaba Kapita
Nawa Lava
Bidang Janggar
Nggaba Malahina
Marlin Honanaku
Kalukur Lijang
Tyas Puratanya
Domingus PajaruMandima
Daniel Nala Pali
Kota Lando
Yacob Kaluku Lidjang
Darius Lindi Homba
Hadu Hina
Nnathan KhahoranDilu
Haungajur Longa
Daud Manja raramo
Yanus Patidano
Cristian Kurel Kolado
Kahumbi Nggihu
Endawa landu djawa
Ngaba Mbih Yara
Hina Ndaka Pingu
Miw Katanga R Ndawa
Katauhi Mili Pandjang
Hanok KambaruWindi
Makaborang
Agustinus
Jumlah
Rata-rata
Min
Max
Stadev
KK

Luas kanopi
(m)

Jumlah tangkai/m2

224
159
212
200
200
194
229
198
226
216
175
191
198
164
199
197
142
211
229
334
201
223
239
286
219
269
348
253
225
251
262
211
199
233
299
245
308
281
375
299
329
255
257
242
278
10685
237,4
224
375
50,9
0,21

17,4
11,9
12,6
14,3
13,3
11,9
14,2
16,1
10,8
13,8
13,3
13,7
13,5
48,1
13,7
13,6
11,5
12,5
13,7
11,8
13,2
12,3
11,7
14,6
14,2
13,7
16,6
12,4
14,9
14
17,3
14,7
16,4
15,9
16,4
17,9
10,4
12,4
13
12,6
19,4
14,9
10
14,6
16,5
661,7
14,7
17,4
48,1
5,5
0,37

Jumlah buah/m2
(butir)
35,9
41,7
43,7
43,1
43,5
43,3
49,1
59,7
56,9
52,4
51
48,2
51,2
48,1
33,7
37,4
44,9
46,8
43,1
31,9
44,9
39,1
43,8
46,4
47,1
44,4
63,4
39,6
40,5
39,3
52,1
49,2
53,4
48,3
59,7
39,1
50
52,4
46,6
38,8
63,1
46,1
34,8
45,7
46,4
2079,8
46,2
35,9
63,4
7,3
0,16

Jumlah buah/pohon
(butir)
8041,4
6735,5
9191,6
8307,8
8805
8480,6
11056,8
11832,7
13103,1
11278,6
8714,2
9267,5
9985,9
7916,6
6552,06
7280,03
6302,8
9651,5
9991,5
10765,8
8742,5
8819,4
10469
13213,6
10230,7
12491,7
22379,6
10172,5
9053,8
9860,1
13669,6
10246,9
10635,8
11247,3
18164,1
9621,6
15220,8
14880,6
17226,9
11491,7
20731,3
11830,8
8548,1
11035,7
13011,8
496.256,89
11.027,9
8.041,4
22.379,6
3.446,6
0,31

Taksasi Produksi
benih/pohon
(gelondong)
3216,6
2694
3676
3322
5322
3392
4422
4732
5241
4511
3485,7
3707
3994,4
3166,6
2620,8
2912
2521
3860,5
3996,6
4306,3
3497
3527,7
4187,6
5285,4
4092,3
4996,7
8951,8
4069
3621,5
3944
5467,8
4098,7
4254,3
4498,9
7265,6
3848,6
6088,3
5952,2
6890,8
4596,7
8292,5
4732,3
3419,3
4414,3
5204,7
200.297,5
4.451
3.216,6
8.951,8
1.378,4
0,31

Produksi
Gelondong/Pohon
(kg)
18,97
15,89
21,69
19,59
31,39
20
26
27,92
30,92
26,6
20,7
21,9
23,6
18,7
15,5
17,2
14,9
22,8
23,6
25,4
20,6
20,8
24,7
31,2
24,1
29,5
52,8
24
21,4
23,3
32,3
24,2
25
26,5
42,9
22,7
35,9
35
40,7
27
48,9
27,9
20,2
26
30,7
1181,57
26,3
18,97
52,8
8,1
0,31

Tabel 2. Pemisahan kelompok antara individu PIT jambu mete pada karakter jumlah buah, produksi benih dan produksi gelondong.
Kelopok

Kelompok Sub

I

Kelompok
sub-sub

Sub 2
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Karakter yang memisahkan

Jumlah buah terkecil 6.302,2–15.220,3, produksi benih terkecil 2.521–6.088,3 dan produksi gelondong terkecil 14,9–35,9 kg/pohon
Sub 1

II

Nomor Aksesi

27, 35, 39 dan 41

Jumlah buah terkecil 6.302,8–11.832,7 buah/pohon
Sub-sub 1

1, 14, 16, 4, 6, 43, 11, 21, 22, 2, 15 dan 17,

Sub-sub 2

3, 12, 29, 13, 19, 30, 18, 36, 5, 7, 44, 10, 34, 8, 42, Produksi benih tertinggi 3.621,5–5.322 benih/pohon
40, 20, 23, 33, 25, 32 dan 28

9, 45, 24, 31, 26, 37 dan 38

Produksi benih terkecil 2.521–3.527,7 benih/pohon.

Jumlah buah tertinggi 12.491,7–15.220,7 buah/pohon.

Jumlah buah tertinggi 17.226,9–22.379,6, produksi benih tertinggi 6.890,8–8.951,8 dan produksi gelondong tertinggi 40,7–52,8
kg/pohon
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